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ไปไหว้พระเสริมบารมีที่ศรีลงั กา เมืองแห่งพระพุทธศาสนา นิ กายสยามวงศ์ หินยาน บ้านพี่
เมืองน้องของเรา ย้อนรอยเส้นทางการเดินทางมาของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย รับพลัง
เสริมความรุ่งเรืองหน้าที่การงานที่วดั พระเขี้ ยวแก้ว(เขี้ ยวพระพุทธเจ้า)เมืองแคนดี้
ขอนำท่ำนเดินทำงแสวงบุญสูด่ ินแดนอันแสนงดงำมทัง้ ผูค้ นและสถำนที่ทอ่ งเที่ยวอีกประเทศหนึ่ งที่มีควำม
ใกล้ชิดกันกับไทยในเรื่ องของควำมสัมพันธ์ดำ้ นพระพุทธศำสนำเพรำะมีกำรแลกเปลี่ยนกันตัง้ แต่กอ่ น
สุโขทัย นั่นคื อประเทศศรี ลงั กำบ้ำนพี่เมื องน้องพุทธศำสนำ ถ้ำใครได้มีโอกำสได้เดินทำงหรื อเริ่ มคิดจะ
เดินทำงไปจะบอกว่ำเมื่ อไปแล้วจะหลงรักศรี ลงั กำเลยค่ะ เพรำะผูค้ นถึงแม้ผิวกำยจะดำหยำบกร้ำนแต่
จิตใจนั้นหำได้เหมื อนผิวกำยไม่ คนศรี ลงั กำเป็ นคนที่น่ำรักสุดๆๆๆเลยค่ะ ศรี ลงั กำไปแล้วไม่เบื่ อเลย เป็ น
ประเทศที่คุม้ ค่ำต่อกำรเดินทำงจริ งๆ ขอแนะนำศรี ลงั กำ ไข่มุกอันดามัน
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์น้ ี
1.กราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่ อแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้
2.กราบสักการะพระเขี้ ยวแก้วองค์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่เมืองแคนดี้
3.เที่ยวเมืองชายทะเลที่สวยงามที่สุดของประเทศศรีลงั กา เมืองกอลล์
**พิเศษ** เสริมอาหารไทยทุกมื้อแบบจัดเต็ม
**พิเศษ** หัวหน้าทัวร์ผูช้ านาญเส้นทาง
**พิเศษ**ข้อมูลท่องเที่ยว 1 เล่ม

**พิเศษ** พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
**พิเศษ** บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
**พิเศษ** ภัตตาคารอาหารไทย 1 มื้อ

ตารางเที่ยวบิน
วันที่

วันที่ 1
วันที่ 5

เส้นทาง

กรุงเทพฯ – โคลัมโบ
โคลัมโบ – กรุงเทพฯ

เที่ยวบิน

UL 403
UL 402

เวลาออก

เวลาถึง

09.03
01.15

10.56
06.15
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ตารางวันเดินทาง

วันที่
8 – 12 ก.ค./12 –16 ส.ค./21-25ต.ค.60
9-13ธ.ค.60

วันแรก
07.30 น.
09.03 น.
10.56 น.

เที่ยง
บ่ำย

เย็น

ราคา
32,900 บาท

พักเดี่ยว
5,500 บาท

จานวน/กรุป๊
15-20 ท่าน

โปรแกรมศรีลงั กา 5 วัน
กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – เมืองอนุราธปุระ, ประเทศศรีลงั กา
คณะพร้อมกันที่ทำ่ อำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว S เคาน์เตอร์ สำยกำรบินศรี ลงั กันแอร์ไลน์
พิเศษ!! บริการอาหารว่างขนมปั งแสนอร่อยจากร้านดังย่านนวมินทร์ + น้าดื่ม 1 ขวดเล็กค่ะ
ออกเดินทำงสู ่ นครโคลัมโบ โดยสำยกำรบินศรี ลงั กันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 403
(เวลำท้องถิ่น) ถึงสนำมบินดำรำนำยเก ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมื องและศุลกำกร นำท่ำนเดินทำงสู ่
ภัตตำคำร
เวลาท้องถิ่นของประเทศศรีลงั กาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร
ออกเดินทำงสู ่ เมืองอนุราธปุระ อดีตเคยเป็ นเมื องหลวงเก่ำของประเทศอยูน่ ำนถึง 1,500 ปี ตัง้ แต่สมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 3 เมื องนี้ ตัง้ ชื่ อตำมกลุม่ ของดวงดำวอนุ รำธที่หมำยถึง ควำมมัน่ คง มัง่ คัง่ และอุดมสมบูรณ์พูนสุข
ปัจจุบนั ท่ำนสำมำรถเห็ นสภำพตัวเมื องเก่ำหลังจำที่องค์กำรยูเนสโกได้ชว่ ยรัฐบำลศรี ลงั กำบูรณะสนะสถำน
ต่ำงๆ ขึ้นมำใหม่ อนุราธปุระเป็ นเมื องในประเทศศรี ลงั กำ เคยเป็ นเมื องหลวงของอำณำจักรสิ งหล ปัจจุบนั
ได้รับขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกยูเนสโก ตัง้ อยูห่ ำ่ งจำกเมื องหลวงของประเทศ กรุ งโคลัมโบ ทำงทิศเหนื อ
รำว 205 กม. ถื อเป็ นหนึ่ งในเมื องที่มีผูอ้ ยูอ่ ำศัยที่เก่ำแก่ท่ ีสุดในโลก มีตน้ พระศรี มหำโพธิ์ ที่สืบพันธุม์ ำจำกต้น
เดิมที่พุทธคยำ ชมวัดอิสุรมุ ุณิยะ เป็ นวัดเล็กในพุทธศำสนำตัง้ อยูต่ ิดกับภูเขำเตี้ยๆ ขนำดเล้กหันหน้ำไปทำง
ทิศตะวันออก มีภำพสลักบนหน้ำผำ เป็ นภำพกำรเสด็จลงมำจำกสวรรค์ของพระแม่คงคำ ณ วำลีปุรัม ใน
อินเดีย อำยุรำวพุทธศตวรรษที่ 12 สมัยรำชวงศ์ปัลละ จะมีภำพข้ำงหลังช้ำงสลักอยูห่ ลำยเชื อก ตรงกลำง
หน้ำผำจะมีรอยแตกมี้น้ำฝนไหลลงมำได้ ถื อเป้นกำรเสด็จลงของพระแม่คงคำ ทำงด้ำนซ้ำยมื อบนมีภำพสลัก
ผูช้ ำยนั่งชันเข่ำข้ำงหนึ่ งขึ้น เรี ยกว่ำท่ำ “มหำรำชลีลำ” นั่งคูอ่ ยูก่ บั ม้ำ สันนิ ษฐำนว่ำเป็ นรู ปของท้ำวกบิล
กำลังนั่งเฝ้ำม้ำที่จะส่งไปทำพิธีอศั วเมธ ตัววิหำรเจำะสลักเข้ำไปในภูผำ หน้ำวิหำรก่อหิ นเป็ นระเบียงและ
ชำลำ (ทำงเดิน) ยื่ นออกมำเล็กน้อยมีบนั ไดขึ้นชำลำสลักเป็ นรู ปคนแคระแบกขัน้ บันไดอยู ่ สองข้ำงทำงขึ้นมี
แผ่นศิลำแกะเป็ นรุ ปทวำรบำล “มนุ ษยนำค” เป็ นผูช้ ำยยื นถื อหม้อปรณฆฏะข้ำงหนึ่ งอีกข้ำงหนึ่ งถื อดอกบบัว
มีคนแคระเป็ นบริ วำรอยู ่ 2 ข้ำงทำง และมีพญำนำค 7 เศียรแผ่พงั พำนอยูด่ ำ้ นหลัง ภำยในมหำวิหำรเป็ น
พระพุทธรู ปแกะสลักหิ นเข้ำไปในผนังภูเขำ ห่มจีวรมีร้ ิ ว เป็ นพระพุทธรู ปรุ ่นหลัง ประทับนั่งปำงสมำธิ มีภำพ
สตรี กบั บช้ำง 2 เชื อก หมำยถึง ภำพพระนำงสิ ริมหำมำยำ คื อ ปำงประสูติ หรื อภำพของคชลักษมี สลักอยู ่
เหนื อกรอบประตู
รับประทำนอำหำรค่ ำและพักโรงแรม RAJARATA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรื อใกล้เคียงเมื องอนุ รำธปุระ
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วันที่สอง
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

ค่ ำ
วันที่สาม
04.30 น.

เช้ำ
06.00 น.

เมืองอนุราธปุระ – ดัมบูลล่า – แคนดี้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม นำชมเมื องมรดกโลก อนุราธปุระ อดีตเคยเป็ นเมื องหลวงเก่ำของ
ประเทศอยูน่ ำนถึง 1,500 ปี ตัง้ แต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 เมื องนี้ ตัง้ ชื่ อตำมกลุม่ ของดวงดำวอนุ รำธที่
หมำยถึง ควำมมัน่ คง มัง่ คัง่ และอุดมสมบูรณ์พูนสุขปัจจุบนั ท่ำนสำมำรถเห็ นสภำพตัวเมื องเก่ำหลังจำที่
องค์กำรยูเนสโกได้ชว่ ยรัฐบำลศรี ลงั กำบูรณะศำสนะสถำนต่ำงๆ ขึ้นมำใหม่ นำท่ำนกรำบสักการะต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ท่ ีเก่ำแก่ท่ ีสุดในโลกและเก่ำแก่กว่ำที่พุทธคยำ ซึ่งได้ประดิษฐำนมำตัง้ แต่เมื่ อครัง้ สมัยพระเจ้ำ
อโศกมหำรำชรำว 2,200 ปี มำแล้ว เป็ นหน่อที่พระนำงสังฆมิตตำเถรี พระภิกษุ ณี อดีตรำชธิ ดำของพระเจ้ำ
อโศกมหำรำชซึ่งได้นำหน่อพระศรี มหำโพธิ์ น้ ี มำจำกตำบลพุทธคยำ ประเทศอินเดียและเป็ นหน่ อที่แยกจาก
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ ชมพระมหา
เจดียร์ วุ นั เวลิสายะ หรื อที่เรี ยกว่ำพระเจดียส์ ุวรรณมำลิกที่ใหญ่และงดงำมเป็ นต้นแบบพระเจดียท์ รงโอคว่ ำ
องค์อ่ ื นๆ เช่น พระปฐมเจดีย ์ ชมโลหะปราสาท 1 ใน 3 แห่งของโลก ชมวัดถูปาราม กรำบพระบรมธำตุ
พระรำกขวัญเบื้ องขวำกระดูกไหปลำร้ำของพระพุทธเจ้ำ นำท่ำนชม เจดียเ์ ชตวัน เจดียท์ ่ ีใหญ่ท่ ีสุดของเมื อง
อนุ รำธปุระ ชม เจดียอ์ ภัยคีรี สร้ำงโดยพระเจ้ำคชพำหุ พ.ศ.4 สูงเป็ นอันดับ 2 รองจำกเจดียเ์ ชตะวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร
จำกนั้นเดินทำงสู ่ ดัมบูล่า ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมง ชมถ้าดัมบูลาซึ่งต้องเดินขึ้นเขำสูงประมำณ
500 ฟุต มีบนั ไดก้ำวสบำย ๆ และทำงเดินลำดใช้เวลำขึ้นประมำณ 30 นำที เมื่ อถึงตัวถำ้ แล้ว ท่ำนจะได้เห็ น
ทัศนี ยภำพโดยรอบที่สวยงำมเย็นสบำย ภำยในถำ้ ท่ำนจะพบกับควำมงำมของภำพพระพุทธรู ปที่มีสีสนั งดงำม
ชมพระเจดีย ์ พระพุทธรู ปแกะสลักหิ นปำงสมำธิ มำกมำยประดิษฐำนอยูท่ ว่ั ไปในถำ้ ที่มีหลำยห้อง ออกเดินทำง
สู ่ เมืองแคนดี้ ระหว่ำงทำงแวะ ชมสวนสมุนไพร ที่มีผลิตผลทำงกำรเกษตรจำหน่ำย เช่นน้ำยำปลูกผมซึ่ง
สกัดจำกผลมะพร้ำวคิงศ์โคโคนัท หรื อน้ำยำสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่ อม ในอดีตเกำะลังกำเป็ นเมื องที่สง่ ออก
สมุนไพรสูป่ ระเทศแถบยุโรปและตะวันออกที่สำคัญแห่งหนึ่ งของโลก
รับประทำนอำหำรค่ ำที่โรงแรม พักโรงแรม QUEEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อใกล้เคียง เมื องแคนดี้
เมืองแคนดี้ – เมืองกอลล์
ปลุกตื่ นโดยโรงแรม ออกเดินทำงไปวัดพระทันตธาตุแห่งกรุงแคนดี้ เพื่ อกรำบนมัสกำรพระบรม
สำรี ริกธำตุ พระทันตธำตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์ นำเข้ำกรำบนมัสกำรพระบรมธำตุภำยในห้องชัน้ ในสุด
บริ เวณองค์พระเจดียท์ องคำ
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม
เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม นาท่านเดินทางสู่เมืองกอลล์ เป็ นเมื องที่ตงั้ อยูท่ ำงตะวันตกเฉี ยงใต้ปลำยแหลม
สุดของศรี ลงั กำ ห่ำงจำกเมื องโคลอมโบ 119 กม. กอลล์เป็ นที่รูจ้ กั ในชื่ อ Gimhathiththa ก่อนที่ชำว
โปรตุเกสจะมำถึงในศตวรรษที่ 16 ที่เป็ นเมื องท่ำของเกำะ กัลล์พฒั นำถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ชำว
อังกฤษจะมำถึง ที่พวกเขำพัฒนำอ่ำวท่ำเรื อที่โคลอมโบ แม่น้ำสำยหลักคื อแม่น้ำจิน (Gin River หรื อ Gin
Ganga) ที่เริ่ มจำก Gongala Kanda และผ่ำนหมูบ่ ำ้ นอย่ำงเช่น Neluwa, Nagoda, Baddegama,
Thelikada, Wakwella จนบรรจบกับทะเลที่ Ginthota ใน Wakwella สะพำนที่ขำ้ มแม่น้ำที่น่ ี ถื อเป็ น
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เที่ยง
บ่ำย

ค่ ำ
วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

สะพำนที่ยำวที่สุดในศรี ลงั กำ
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู ่ วัดพระศรีปรมนันทะราชวรมหาวิหาร ที่พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเล้ำเจ้ำอยูห่ วั เคย
เสด็จ ในครั้งนั้นพระองค์ได้สร้ำงจุฬำลงกรณ์ธรรมศำลำไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชมเขตมรดกโลกเมืองเก่า
ของเมืองกอลล์ ที่มีบำ้ นเรื อนแบบตะวันตกโบรำณ ชม The Dutch Fort หอนำฬิกำ ประภำคำรโบรำณ
ป้อมปื นใหญ่ ซึ่งถูกสร้ำงโดยชำวดัตส์ เมื่ อศตวรรษที่ 17 และปัจจุบนั หอนำฬิกำได้มีกำรบูรณะและ
ซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น
รับประทำนอำหำรค่ ำภัตตำคำรของโรงแรม พัก CITRUS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อใกล้เคียง
เมืองกอลล์ – นครโคลัมโบ
รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม เดินทางสู่เมืองโคลัมโบ นาท่านเที่ยวชมเมืองโคลอมโบ เมื องหลวงที่
มีกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด ตึกระฟ้ำตัง้ ตระหง่ำนขึ้นทัดเทียมกับสิ่ งก่อสร้ำงทำงวัฒนธรรม ผสมผสำนด้วย
ควำมสวยงำมของธรรมชำติท่ ียงั คงควำมสมบูรณ์
รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตั ตำคำร
ชมวัดกัลยาณี ราชมหาวิหาร ซึ่งชำวศรี ลงั กำเชื่ อว่ำเมื่ อ 2,500 ปี มำแล้ว พระพุทธเจ้ำได้เคยเสด็จมำ
ประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วดั แห่งนี้ และพระพุทธเจ้ำได้ทรงเทศน์โปรดชำวสิ งหลเป็ นครั้งแรก ชม
มหำวิหำรกลำงน้ำที่เก่ำแก่และงดงำม วัดกัลยาณี มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่ งว่า วัดเกลาณี ยา ถื อกันว่ำเป็ น
วัดที่ใหญ่ท่ ีสุดในศรี ลงั กำเช่นเดียวกับ เป็ นวัดสำคัญอันดับหนึ่ ง ก่อนเข้ำวัดทุกคนต้องถอดรองเท้ำเดินเท้ำเปล่ำ
เข้ำไป ไม่วำ่ พระมหำกษัตริ ย ์ ประธำนำธิ บดี นำยกรัฐมนตรี ก็ตอ้ งถอดตำมประเพณี และสิ่ งที่ดูแล้วแปลกตำ
คื อแม่ชีท่ ีน่ ี จะห่มผ้ำสีเหลื องเหมื อนกับพระ คนไทยจะเรี ยกชื่ อว่ำ วัดกัลยำณี รำชมหำวิหำร อยุห่ ำ่ งจำกตัว
เมื องประมำณ 11 กม ตัง้ อยูร่ ิ มแม่น้ำเกลำนี อยูบ่ นฝั่งซ้ำยของแม่น้ำ ซึ่งไหลลงมำจำกยอดเขำศรี ปำทะ เป็ น
วัดที่สำคัญและมีขนำดใหญ่ท่ ีสุดในเขตชำนเมื องโคลัมโบ มีพ้ ื นที่รำว 100 ไร่ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นสูง มีเจดียส์ ีขำว
ขนำดใหญ่มำกสูง 30 เมตร ทรงระฆังคว่ ำ ตัง้ ตระหง่ำนเด่นเป็ นสง่ำตรงใจกลำงของวัด สร้ำงครอบรัตน
บัลลังก์ท่ ีกษัตริ ยศ์ รี ลงั กำสร้ำงถวำยพระพุทธเจ้ำซึ่งชำวศรี ลงั กำเชื่ อกันว่ำ พระพุทธเจ้ำเคยเสด็จมำประทับที่น่ ี
ในสมัยพุทธกำล ทำงเข้ำวัดมีซุม้ ประตูโค้งสีขำว เดินตำมพื้ นทรำยสะอำดสะอ้ำนดี ผ่ำนลำนวัด เจดียข์ ำว
ขนำดใหญ่ไปยังวิหำรซึ่งเป็ นจุดที่น่ำสนใจที่สุด ทุกคนจะต้องถอดรองเท้ำ ถอดหมวก แว่นตำกันแดดออก
ก่อนขึ้นบันใดเพื่ อเข้ำไปในตัวอำคำรข้ำงใน เป็ นกำรเคำรพสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ตรงเชิงบันได 2 ข้ำง มีรูปปั้นสิ งโต มี
หัวเป็ นช้ำง อิทธิ พลมำจำกทำงศิลปะอินเดีย พร้อมทัง้ อัฒจันทร์รูปครึ่ งวงกลมอยูต่ รงเชิงบันไดขัน้ แรกทำงเข้ำ
วิหำร เมื่ อก้ำวเข้ำไปในตัววิหำรจะรู ส้ ึ กเย็น และค่อนข้ำงมื ด ห้องด้ำนขวำมื อเป็ นที่ประดิษฐ์พระพุทธไสยำสน์
ปำงปริ นิพพำนองค์ขนำดใหญ่มีผำ้ ม่ำนโปร่งบำงกัน้ ไว้ดำ้ นหน้ำ ซึ่งในศรี ลงั กำนิ ยมทำกันมำก ดูแล้วแปลกตำ
วัดคงคาราม อันเป็ นสถำนที่ทำสังฆกรรม ชมพระพุทธรู ปทรงลังกำ รู ปสลัก ภำพวำดภำยในวิหำร วัดคงคา
ราม ซึ่งเป็ นสถำนที่ตงั้ โรงเรี ยนพุทธศำสนำวันอำทิตย์แห่งแรกของศรี ลงั กำ กำแพงของวัดน่ำสนใจมำก
เพรำะมีพระพุทธรู ปเรี ยงรำยอยูเ่ ป็ นแถวตำมแนวของกำแพง แปลกตำกว่ำวัดอื่ นที่เห็ นมำ โบสถ์หลังใหญ่ของ
วัดนี้ ประดิษฐำนพระพุทธรู ปปูนปั้นขนำดใหญ่ปำงมำรวิชยั สิ ลปะแบบลังกำ ทำด้วยสี เหลื องสด มีวงรัศมี
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ด้ำนหลังทำสีแดง และสีทองดูวิจิตรตระกำรตำ มีชีวิตชีวำมำก ด้ำนหน้ำมีแท่นบูชำสำหรับวำงดอกไม้และ
พระพุทธรู ปขนำดเล็กเป็ นศิลปะแบบพม่ำอยู ่ 4 องค์ สองข้ำงทำงประดับด้วยงำช้ำงจริ งขนำดใหญ่ 1 คู ่ ช้อป
ปิ้ งสิ นค้ำส่งออกในรำคำพื้ นเมื องย่ำนธุรกิจกำรค้ำ ODEL ของนครโคลัมโบ ในบริ เวณแถบนี้ ตัวอำคำรสร้ำง
ด้วยสถำปัตยกรรมยุคเมื่ อครั้งศรี ลงั กำเป็ นเมื องขึ้นของอังกฤษ,ฮอลันดำและโปรตุเกส ผ่ำนตึกเวิลด์เทรด
เซ็นเตอร์ ใจกลำงย่ำนธุรกิจของประเทศ, ที่ทำกำรของสภำเก่ำเลียบริ มมหำสมุทรอินเดีย
รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภตั ตำคำรอำหำรไทย
นครโคลัมโบ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทำงกลับสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินศรีลงั กันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL 402
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

หมายเหตุ : กรุป๊ คอนเฟริมออกเดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป มีหวั หน้าทัวร์คนไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ
หากคณะเดินทาง 10-14 ท่าน ออกเดินทาง ไม่มีหวั หน้าทัวร์คนไทย
หากต้องการ หัวหน้าทัวร์คนไทย ทางบริษทั ฯ ขอเก็บเพิ่ม 2,000 บาท/ท่าน
ค่าบริการรวม :
• ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โคลัมโบ – กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินศรี ลงั กันแอร์ไลน์
• ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่ง ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน
• ค่ำที่พกั โรงแรม ระดับ 3 – 4 ดำว (พักห้องละ 2 ท่ำน)
• ค่ำอำหำรทุกมื้ อตำมระบุ / ค่ำธรรมเนี ยมเข้ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ
• ค่ำหัวหน้ำทัวร์ท่ ีคอยบริ กำรและดูแลตลอดกำรเดินทำง และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
• ค่ำพำหนะตลอดกำรเดินทำงและค่ำวีซำ่ ประเทศศรี ลงั กำ
• ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท ต่อท่ำน
• ค่ำวีซำ่ ประเทศศรี ลงั กำ
ค่าบริการไม่รวม :
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น พนักงานขับรถ รวม 20 USD และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย รวม 300 บาท
• ค่ำใช้จำ่ ยอื่ นๆ นอกเหนื อจำกที่ระบุไว้ในรำยกำร
• ค่ำธรรมเนี ยมน้ำมันของสำยกำรบิน (ถ้ำมี)
• ค่ำทำเอกสำรผูถ้ ื อต่ำงด้ำว • ค่ำวีซำ่ ที่มีคำ่ ธรรมเนี ยมแพงกว่ำหนังสื อเดินทำงไทย
• ค่ำน้ำหนักเกินพิกดั 20 กิโลกรัม ต่อท่ำน
• ค่ำบริ กำรไม่รวมภำษี 7 % และภำษี หัก ณ ที่จำ่ ย 3 %
เอกสารการยื่ นวีซ่าศรีลงั กา
พำสปอร์ตอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดื อนนับจำกวันเดินทำง
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การชาระเงิน
ทำงบริ ษทั ฯ ขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวนเงิน 10,000.- บำท ต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่ งท่ำน ส่วนที่เหลื อชำระก่อนกำร
เดินทำงอย่ำงน้อย 21 วัน มิฉะนั้นทำงบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคื นค่ำมัดจำทัง้ หมด
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน คื นค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตี
มัดจำกับทำงสำยกำรบินหรื อกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีคำ่ มัดจำที่พกั โดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศ
และไม่อำจขอคื นเงินได้)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จำ่ ย 5,000 บำท
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1-15 วันเก็บค่ำบริ กำรทัง้ หมด 100 %
เงื่อนไขต่างๆ
•บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม รำคำ และเงื่ อนไขทัง้ หมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
•บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
•รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินเหตุกำรณ์ทำงกำรเมื อง และภัย
ธรรมชำติ ฯลฯ ที่อยูน่ อกเหนื อกำรควบคุมของทำงบริ ษทั ฯ โดยจะคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ•บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้ำเมื อง ห้ำมผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศเนื่ องจำกมีส่ ิ งของห้ำมนำเข้ำประเทศ เอกสำร
เดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสื่ อมเสีย หรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมื องพิจำรณำ
แล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ไม่อำจคื นเงินให้ทำ่ นได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมด หรื อ บำงส่วน
•รำยกำรนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่
ต้องได้รับกำรยื นยันจำกบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจำกได้สำรองที่น่ังบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
•บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้ำเมื องของประเทศไทย งดออกเอกสำรเข้ำเมื องให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรื อ
คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยูใ่ นประเทศไทย
•บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเลื่ อนกำรเดินทำงในกรณี ท่ ีมีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน
•กำรไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้ อไม่เที่ยวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริ กำรคื นได้เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมำจ่ำย

